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وفد دويل يزور البنك األهلي اليمني باعتباره

أحد أعرق وأهم البنوك التجارية العاملة يف اليمن
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اليمين  األهلي  البنك  قيادة  قبل  من  اجلدية   وباملتابعة  إنه 
البنك  وخدمات  أعمال  وتطوير  حتديث  استكمال  بضرورة 
هاهي الذكرى األوىل  لتدشني وتطبيق النظام البنكي اجلديد 
)Banks(   بنجاح كامل  تهل علينا وعملية التطوير تسري بهمة  
إدخال  وكذا  الفروع  من  لعدد   الشبكي  الربط  مت  حيث  عالية 
ميناء  مكتب   ، الصغرى  عدن  فرع   – املعال  فرع   ( إليها   النظام 
والعمل   ) املعال  – مكتب رصيف ميناء  املنطقة احلرة  احلاويات 
للفروع  قريبًا  إليها  النظام   وإدخال  الشبكي  الربط  على  جاٍر 
 – سيئون   – املكال    ) سابقًا  )عبدالعزيز  النقيب   – خورمكسر   ((
(( والعمل جاٍر على قدم وساق  – حي أكتوبر- الشحر  القطن 

إلدخاله وتعميمه يف كافة فروع  البنك .
خمتلف  على   بقياداته   البنك  بأن  برهن  قد  ذلك   إن  	

عبدالناصر  الدكتور  والتأمينات  املدنية  اخلدمة  وزير  ناقش 
الدكتور  اليمين  األهلي  البنك  إدارة  جملس  رئيس  مع   ، الوالي 
موظفي  ملفات  بإحالة  اخلاصة  القضايا  حلبوب،  حسني  حممد 
البنك األهلي إىل اهليئة العامة للتأمينات واملعاشات ملن بلغ منهم 

أحد األجلني.  
كما تطرق الوالي وحلبوب خالل اللقاء الذي مجعهما يف مقر 
وزارة اخلدمة املدنية والتأمينات مبديرية خورمكسر يف العاصمة 
عدن، إىل تسديد أقساط اشرتاكات التأمني ملوظفي البنك األهلي 

والُسبل الكفيلة مبعاجلة تلك اإلشكاليات والصعوبات. 
جلنة  بتشكيل  والتأمينات،  املدنية  اخلدمة  وزير  ووجه 
مشرتكة تتوىل النظر يف القضايا املشرتكة بني الوزارة والبنك 
وتسديد  التأمينات  هليئة  البنك  موظفي  ملفات  إحالة  ومنها 

مستوياتها وكوادره لن يألوا جهداً يف استكمال مسرية التطوير 
 Queue الـ  االنتظار  قائمة  إدارة  نظام  إدخال  ومنها  والتحديث 
Managment  إىل فـرع امللكة اروي ومــن مت تـــعميمه على بــقية 

الفروع والعمل جار على شراء وتــــركيب نظام )Swtch( »اإلدارة 
والتـــحكم بأجهزة الصرافات اآللية وبطاقات » ITM وغريها من 
اخلدمات العصرية مثل ألـPhone Banking  وغريها من اخلدمات  
ومبا يؤكد اإلصرار األكيد على اللحاق بالصريفة العصرية 

وجماراة الدول املتقدمة  يف أعمالنا املصرفية  

أقساط اشرتاكات التأمني ملوظفي البنك، ورفع اللجنة مذكرة 
بهذا الشأن إىل وزير اخلدمة املدنية والتأمينات، كما أن املتابعة 
والتنسيق  جاريه بهذا اخلصوص من طرف البنك من قبل املدير 
العام للبنك األهلي اليمين ونائبه لشؤون  الدوائر املساندة  وذلك  
عدنان   / األستاذ  والتأمينات   املدنية  اخلدمة  وزارة  وكيل  مع 

عبداجلبار  .
الدكتور  املدنية والتأمينات  اللقاء نائب وزير اخلدمة  حضر 
عبداهلل امليسري، ورئيس اهليئة العامة للتأمينات واملعاشات علي 
للتأمينات  العامة  باهليئة  الرقابة  قطاع  ووكيل  اهلدار،  ناصر 
باجزاف،  مجال  بالوزارة  القانونية  الشؤون  ومدير  عفارة،  فهمي 
هيئة  ومدير  اليزيدي،  ناصر  املدنية  اخلدمة  وزير  ومستشار 
التأمينات فرع عدن الدكتور عفيف عبدالكريم، ومن جانب البنك 
األهلي نائب مدير عام البنك األهلي للدوائر املساندة علي موسى 

ومدير دائرة املوارد البشرية بالبنك األهلي وضاح الصبيحي . 

باجلهد واإلصرار تتحقق اآلمال

كلمة العدد
بقلم/ علي منصور ماطر

 رئيس التحرير

وزير اخلدمة املدنية 
والتأمينات يلتقي 
رئيس جملس إدارة 

البنك األهلي

 متابعة : املشرفة الفنية 
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مدينة  يف  جرت 
سيئون حفل مراسيم 
األدوار  امتالك 
املتبقية من برج املاهر 
األهلي  البنك  لفرع 
من  بسيئون  اليمين 
املاهر  جمموعة 
الواقع  التجارية 
غرب  اجلزائر  بشارع 
الصحة  وزارة  مكتب 

العامة والسكان .
احتفالية  ويف 
التمليك  مراسيم 
بفرع  أقيمت  اليت 
اليمين  األهلي  البنك 
وكيل  أشاد  بسيئون 

الوادي  لشؤون  حضرموت  حمافظة 
حربيش  عصام   / األستاذ  والصحراء 
يبذهلا  اليت  الكبرية  باجلهود  الكثريي  
تقديم  اليمين يف سبيل  األهلي  البنك  فرع 
اخلدمة لكافة العمالء وبشكل مستمر رغم 

الظروف االستثنائية اليت تشهدها البالد.
وعرب الوكيل الكثريي , عن سعادته يف 
األهلي  البنك  شراء  تدشني  يف  املشاركة 

الكبري  املعماري  الصرح  اليمين هذا 
داللة  له  الذي  سيئون  مبدينة 
بان  مؤكدا   , التنمية  يف  كبرية 
بوادي  ستستمر  التنمية  عجلة 
سليمة  أسس  على  حضرموت 
وفقا  للمشاريع  عادل  وتوزيع 

وأولوياتها.
إدارة  الكثريي  الوكيل  وناشد 
البنك األهلي اليمين أن تكون هناك 
صور أخرى يف االستثمار واملساهمة 
السلطة  دعم  مؤكدا  فيها  الفاعلة 
من  ملا  اإلجراءات  كافة  وتسهيل 
واملختلط  العام  القطاع  دعم  شانها 

واخلاص يف عملية التنمية.

إدارة  جملس  رئيس  استعرض  فيما 
حممد  الدكتور/  اليمين  األهلي  البنك 
حسني حلبوب عدداً من املشاريع التطويرية 
إسرتاتيجية  ضمن  البنك  انتهجها  اليت 

التطوير والتحديث العام اخلاصة به .
بأن  حلبوب  حممد   / الدكتور  وأكد 
يؤلي  اليمين  األهلي  البنك  إدارة  جملس 
وما  حضرموت  مبحافظة  كبرياً  اهتمامًا 

يف  البنك  فرع  تأهيل  إعادة  من  به  قامت 
الشحر  مدينة  يف  جديد  مبنى  وبناء  املكال 
للبنك  االستثماري  املبنى  افتتاح  واليوم 
اهتمام  على  دليل  هو  سيئون  مدينة  يف 
إدارة  بان  مؤكدا   , حبضرموت  اإلدارة 
هذا  شراء  خالل  من  اليمين  األهلي  البنك 
العقار من بقية هرم املاهر يأتي من خالل 
سياستها االقتصادية يف تنمية موارد البنك.

إدارة  جملس  رئيس  عرب  وبدوره   
جمموعة املاهر التجارية / عبداهلل أبوبكر 
للجميع  وتقديره  شكره  عن   , اجلنيد 
حلضور حفل توقيع بيع ما تبقى من برج 
اليمين  األهلي  البنك  إىل  بسيئون  املاهر 
األهلي  للبنك  وتقديره  شكره  مقدما 
يقدمه  ملا  اليمين 
جملموعة  دعم  من 
 , التجارية  املاهر 
أهمية  على  مؤكدا 
البنك  مع  الشراكة 
يف  اليمين  األهلي 
املشاريع  من  العديد 
استمرارها  متمنيًا 
يف  مثرة  هلا  ويكون 
منه  يستفيد  الواقع 
وخالل  اجملتمع. 
حفل  مراسيم 
استعرض  التمليك 
األستاذ  األمني 
علي  حمسن   /
اتفاقية  بامحيد 
بني  والشراء  البيع 

الطرفني ومت التوقيع عليها أمام اجلميع .
حضر االحتفال مدير عام البنك األهلي 
 ، سنكر  بن  عمر  علي  أمحد   / د  اليمين 
ومدير فرع البنك بسيئون / سامل كرامة 
األهلي  البنك  قيادات  من  وعدد   ، التميمي 
األهلية  البنوك  فروع  ومدراء  اليمين 
والشخصيات  القيادات  من  وعدد  بسيئون 

ورجال املال واألعمال بوادي حضرموت .

سيئون / مجعان دويل
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البنك األهلي اليمني 
ينظم حفل امتالك 
األدوار املتبقية من 
برج املاهر بسيئون
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األهلي  البنك  إدارة  جملس  أقر   
اليمين، يف اجتماعه السنوي الذي ُعقد 
برئاسة  عدن،  املؤقتة  العاصمة  يف   ،
الدكتور  اإلدارة  جملس  رئيس 
حممد حلبوب البيانات املالية املدققة 
كما   2019/12/31 املنتهية     للسنة 
خالل  البنك  إدارة  جملس  استمع 
رئيس  نائب  حبضور  االجتماع 
مكاوي،  سامي  البنك  إدارة  جملس 
الدكتور  األهلي  البنك  عام  ومدير 
ونائب  سنكر،  بن  عمر  علي  أمحد 
املساندة  للدوائر  البنك  عام  مدير 
عام  مدير  ونائب  علي،  موسى  علي 
حمسن  املصرفية  للدوائر  البنك 
سعيد الشبحي، ووكيل وزارة املالية 
وزارة  فرع  عام  ومدير  طه،  علي 
الدولي يف عدن  والتعاون  التخطيط 
انتصار مرشد، ومدير عام فرع وزارة 
حممد  عدن  يف  والتجارة  الصناعة 
احلسابات  مدقق  تقرير  إىل  عبادي، 
ومشاركوه  السيد/دمحان  املستقل  

 . )RSM(
حلبوب،  الدكتور  واستعرض 
مقارنة   2019 عام  يف  احملققة  النتائج 
بالعام الذي سبقه 2018، وذلك نتيجة 
البنك  إدارة  اختذتها  اليت  للتدابري 
لدعم استمرار تشغيل البنك يف ضوء 

إضافة  البلد،  بها  مر  اليت  األحداث 
»إن  إىل ظروف أخرى. وقال حلبوب 
 2019 العام  خالل  البنك  إجنازات  أهم 
مــــوجودات  جودة  على  احملافظة  هي 
حـــقوق  وزيادة  ومتانتها،  البنك 
مــــوجودات  ارتفعت  حيث  امللكية، 
حقوق  وارتفعت   %  14 بنسبة  البنك 
 ،2018 سنة  عن   %  33 بنسبة  امللكية 
كما ارتفعت األرصدة املستحقة من 
2018م«.  سنة  عن   %18 بنسبة  البنوك 
البنك حافظ على نسبة  وأضاف »أن 
مرتفعة لكفاية رأس املال بلغت 50   % 
مقارنة بنسبة 8  % احملددة من البنك 
املركزي اليمين، كما استمر البنك 
عالية  سيولة  نسبة  على  باحملافظة 
بلغت 56  % مقارنة بنسبة 25% احملددة 

من البنك املركزي اليمين«. 
البنك  إدارة  وأشار رئيس جملس 
الدخل  إمجالي  أن  إىل  األهلي، 
بنسبة  ارتفع  قد   2019 لسنة  الشامل 
السهم  40  % عن سنة 2018، وأن عائد 
للسهم  رياال   433( بلغ   2019 سنة  يف 
الواحد( مساويًا لعائد السهم يف سنة 
مال  رأس  ارتفاع  من  بالرغم   2018
 .. 2018م«  40  % عن سنة  بنسبة  البنك 
املوجودات  على  العائد  أن  إىل  الفتا 
بلغ 1,9  % والــعائد على حـــقوق امللكية 

21,8  % وأوضح حلبوب، أن سنة 2019م 
شهدت استكمال املرحلة النهائية من 
إعادة هيكلة البنك، من خالل توطني 
املالية،  الرقابة  دوائر  يف  املوظفني 
واخلزينة،  املركزية،  والعمليات 
القيام  بعد  أعماهلا  مبمارسة  والبدء 
املهام احملددة  املوظفني على  بتدريب 
وكذا  التنظيمية،  هياكلها  يف 
واإلجراءات  العمل  أدلة  تطبيق 
بالتوافق  إعدادها  مت  اليت  اجلديدة 
البنكي  النظام  وأنظمة  برامج  مع 
القطع  دليل  مثل   ،)BANKS( اجلديد 
التدقيق  دائرة  ودليل  واخلزينة، 
املالية،  الرقابة  ودليل  الداخلي، 
وغريها،  املصرفية  العمليات  ودليل 
البنوك  الفضلى يف  وفقا للممارسات 
التجارية، إضافة إىل تدريب املوظفني 
بهدف  واستخدامها  تطبيقها  على 
ومنتجاته  البنك  خدمات  توسيع 
وتقدميها مبستويات أفضل لعمالئه 
وذكر الدكتور حلبوب، أن سنة 2019 
شهدت افتتاح البنك مباني فرع أروى 
املكال بعد استكمال  وفرع حلج وفرع 
الشحر  تأهيلها، وفرع  إعادة  مشاريع 
..مؤكدا  الفرع  بناء  استكمال  بعد 
املستقبل  يف  أعماله  البنك  مواصلة 
املستقبلية  خلططه  وفقًا  املنظور 
ممتازة  أرباح  حتقيق  إىل  الرامية 
وتعظيم  للبنك  املالي  املركز  وزيادة 

جملس إدارة البنك األهلي اليمين يقر البيانات املالية للعام 2019
أهم اجنازات البنك األهلي اليمين يف العام 2019:

احملافظة على جودة أصوله ومتانتها وزيادة حقوق امللكية

حافظ على نسبة مرتفعة لكفاية رأس املـال بلغت %50
 مقارنة بنسبة 8% احملددة من البنك املركزي اليمني

متابعه وتصوير: املشرفة الفنية
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حقوق املالك )احلكومة اليمنية(، مع 
االستمرار يف زيادة عمليات وأنشطة 
البشرية  البنك  موارد  وتطوير  البنك 
ومنتجاته  البنك  خدمات  وتوسيع 
 .. أفضل  مبستويات  وتقدميها 
الالحقة لسنة  متطرقا إىل األحداث 
البيانات املالية املنتهية يف 31 ديسمرب 

. 2019
البنك  تدشني  إىل  أشار  كما 
 50 الـ  الذكرى  مع  تزامنا  األهلي 
احلي  اإلطالق  عملية  لتأسيسه، 
احلديث  املصريف   )BANKS( لنظام 
بعدن،  للبنك  الرئيسي  املقر  يف 
عملية  ستلحقها  أوىل،  كمرحلة 
الفروع وفقا  اإلطالق احلي يف بقية 

للربنامج الزمين املقر. 
القيادة  جهود  حلبوب،  ومثن 
الرئيس  بفخامة  ممثلة  السياسية 
عبدربه منصور هادي رئيس اجلمهورية 
جملس  برئيس  ممثلة  واحلكومة 
الوزراء الدكتور معني عبدامللك، اهلادفة 
لتحسني قوة وصالبة االقتصاد احمللي، 
وحتقيق  للتنمية  املناسب  املناخ  وتوفري 
األمان والعدالة االجتماعيني يف بالدنا، 
املالية  وزير  ومساعي  جبهود  نوه  كما 
سامل بن بريك، لرفعة البنك، كما شكر 
عمالء البنك على ثقتهم العالية، وكذا 
مجيع املوظفني العاملني يف البنك على 

والئهم وجهودهم يف أداء واجباتهم .

جملس إدارة البنك األهلي اليمين يقر البيانات املالية للعام 2019
أهم اجنازات البنك األهلي اليمين يف العام 2019:

احملافظة على جودة أصوله ومتانتها وزيادة حقوق امللكية

حافظ على نسبة مرتفعة لكفاية رأس املـال بلغت %50
 مقارنة بنسبة 8% احملددة من البنك املركزي اليمني
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عدن »األهلي املصريف« خاص:
زار صباح يوم األربعاء املوافق 17مارس 
2021 وفد برئاسة كٌل من اخلبري الكندي 
املقيم  واخلبري  سجاين،  بيري  السيد/ 
دقة،  رائد  االستاذ  برامجا،  لشركة 
الرقابة  عام  مدير  باعشن  علي  واالستاذ 
يف  وكان  الفين  وفريقه  البنوك،  على 
سنكر،  بن  عمر  علي  أمحد  د.  استقباهلم 
مدير عام البنك األهلي اليمين وعدد من 

مدراء دوائر البنك واملختصني بالبنك.
علي  أمحد  د.  رحب  اللقاء  بداية   ويف 
األهلي  البنك  عام  مدير  سنكر،  بن  عمر 
رئيس  حتيات  ونقل  باحلاضرين  اليمين 
احلضور  عن  واعتذاره  اإلدارة  جملس 
أعضاء  حتيات  وأيضا  املرض  السباب 

جملس اإلدارة، وقد أعطى نبذة خمتصرة 
للوفد الزائر عن البنك فيما حتدث د.أمحد 
اإلدارة  توجه  ان  قائاًل: ومؤكًدا  بن سنكر 
االهلي  بالبنك  التنفيذية  واإلدارة  العليا 
إجراءات  بتنفيذ  االهتمام  يف  ينصب 
ومكافحة  وااللتزام  واالمتثال  احلوكمة 
االستمرارية  وخطط  األموال  غسيل 
حلاالت الطوارئ متطرقا ملا يقوم به البنك 
اجلوانب  هذه  يف  بواجباته  منه  والتزاما 
البنك  سياسات  بتنفيذ  واملرتبطة  اهلامة 
التعاميم  إطار  يف  تأتي  واليت  املركزي 
املركز  املركزي  البنك  من  الصادرة 

الرئيسي -عدن .
ونوه مدير عام البنك أيضا باالتفاقيات 
البنك  قبل  من  السابقة  الفرتة  يف  املوقعة 
الداعمة  واألنظمة  الربامج  الدخال 
، وهي تأتي يف  الرقابية  لتنفيذ السياسات 
للبنك  والتحديث  التطوير  مشروع  اطار 
للبنك / وأمتتة  )اعادة اهليكلة  مبرحلتية 
اجلديد  البنكي  النظام  وادخال  البنك 
اليت  االتفاقيات  مشلت  وقد   ،  )BANKS(
اخلاصة  الربامج  إدخال  مؤخرا  وقعت 

)بنظام املدفوعات وكذا الصرافات اآللية 
البنك مستمر  ،وان   ) الربامج  والعديد من 
وحتسني  تطوير  تدعم  اتفاقيات  إلجناز  

بيئة العمل .
فيما أشار د. أمحد علي عمر بن سنكر 
الفرتة  يف  البنك  بأن  حديثة  سياق  يف 
ملشروع  التطبيق  مبرحلة  مير   احلالية 
منوًها   ، مبرحلتية  والتحديث  التطوير 
مع  االسرتاتيجي  ملشروعه  البنك  لتعامل 
اكرب الشركات العاملية )ديلويت اندتوش 
اس(  سي  )إي  وكذا   ) األوسط  بالشرق 
وان  األخرية  األربع  السنوات  خالل  وذلك 
اإلجناز مت يف ظل ظروف صعبه معلومة 
ومعروفة للجميع ومت التنفيذ واالطالق 
احلي للنظام املصريف اجلديد يف 2020/2/2 
تلك  بسبب  واجهها  اليت  التحديات  رغم 
البنك  التزام  على  اكد  كما   ، الظروف 
والتعاميم  بالسياسات  اليمين  االهلي 
والتنسيق  املركزي  البنك  من  الصادرة 
مبا  وقطاعاته  ادارته  مع  واملستمر  الدائم 
 ، البالد  يف  املصرفية  البيئة  تطوير  خيدم 
شاكرا هلم العناية واالهتمام الذي يسعى 

وفد دويل يزور البنك األهلي اليمني باعتباره
أحد أعرق وأهم البنوك التجارية العاملة يف اليمن
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للقطاع  تقدمية  املركزي  البنك  هلما 
الوقت  نفس  يف  يتطلب  والذي   ، املصريف 
البناء  اعادة  ألجل  مضاعفة  جهود  بذل 
لقطاعات البنك املركزي وادخال التقنيات 
اليت سوف تسهم لتطوير البيئة املصرفية 
وتنعكس على البنوك العاملة ، منوها بأن 
املستمر  بالتنسيق  يتأتى  ايضا  تعزيز ذلك 
والنزول امليداني للبنوك العاملة ولتلمس 
لوضع  واملعاجلات  احللول  من  العديد 

القطاع املصريف .
الكندي  اخلبري  تطرق  جانبه  من 
املاسة  احلاجة  إىل  سجاين  بيري  السيد/ 
بتعزيز  اليمين  املركزي  البنك  لقيام 
املصرفية،  واملراقبة  والرقابة  اإلشراف، 
مبا يف ذلك مكافحة غسل األموال ومتويل 

.)AML / CFT( اإلرهاب
ترتكز  مهمته  أن  إىل  اخلبري  وأشار 
البنوك  على  الرقابة  قطاع  مساعدة  على 
يف البنك املركزي عدن بتطوير وحتديث 
األدوات الالزمة للرقابة الفاعلة، والتدقيق 
وإدارة املخاطر بطريقة ميكن أن تسهل يف 
السليمة  اإلشرافية  الرقابة  املطاف  نهاية 

لكل القطاع املصريف يف البلد.
بقوله:  دقه  رائد  اخلبري  أيضا  وحتدث 
»يتم العمل مع قطاع الرقابة على البنوك 
من خالل التحليل املتعمق ملتطلبات إنشاء 
قدراته  وتطوير  مصرفية  إشرافية  رقابة 
النظام  على  الفاعلة  الرقابة  لضمان 
كفاءة  رفع  من  ميكنه  مبا  املصريف، 
ملواكبة تطورات  املصريف  القطاع  وقدرات 
اإلقليمي  املستوى  على  املالي  النظام 

والعاملي«.
وتأتي هذه الزيارة يف إطار الدعم املقدم 
 ،USAID األمريكية  التنمية  وكالة  من 
بالبنك  البنوك،  على  الرقابة  قطاع  نظم 
املركزي اليمين، قام الوفد بزيارة ميدانية 
إىل املقر الرئيسي للبنك األهلي اليمين يف 
عدن، والذي مت اختياره كنموذج باعتباره 
أحد أعرق وأهم البنوك التجارية العاملة 

يف اليمن .
مدير  سيف  اروي  اللقاء  حضر 
سكرتري  اإلدارة  جملس  رئيس  مكتب 
املستشارين  واألستاذة   ، اإلدارة  جملس 
العام  املدير  مستشار  الشاطري  عمر 

البنك  مستشار  فرحان  عدنان  واملستشار 
مدراء  واألساتذة  املعلومات  لتكنولوجيا 
مدير  معتوق  منى  واملختصني  الدوائر 
دائرة الرقابة املالية، وجناة باصاحل مدير 
مدير  إمساعيل  وعماد  اخلزينة،  دائرة 
مدير  مدحيج  وبسام  املتعثرة،  الديون 
مدير  عبدالرشيد  وهشام  االئتمان  دائرة 
دائرة تكنولوجيا املعلومات ، وحنان حسن 
يف  واملختصني  االمتثال  وحدة  رئيس 
املختصني  اليمين  األهلي  بالبنك  الدوائر 
املركزي  للبنك  الدورية  التقارير  برفع 
مبشروع  املختصة  اللجان  فريق  واعضاء 
التطوير والتحديث االساتذة عمر الشيبة 
لينا   / باجيش  مساح   / باقعر  /هاني 

صاحل/ سامح فقرية .

وفد دويل يزور البنك األهلي اليمني باعتباره
أحد أعرق وأهم البنوك التجارية العاملة يف اليمن
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بالعاصمة  2021م  14مارس  املوافق  االثنني  يوم  أقيم صباح 
لشراء  عمل  اتفاقية  على  التوقيع  مراسيم  عمان  األردنية 
الذمم   Accounts payable املدفوعات  نظام  وتشغيل  وتوريد 
اليمين  األهلي  البنك  بني  عليها  والتدريب  والتطبيق  املالية 
نيابة  العام  املدير  د. امحد علي عمر بن سنكر  باألخ/  ممثال 
عن رئيس جملس اإلدارة د. حممد حسني حلبوب وشركة 
)ICSFS ( فايننشال احملدودة املورد ممثلة باألخ املدير التنفيذي 

لتطوير األعمال األستاذ/ وائل عبداهلل ملكاوي .
والتنفيذية  العليا  البنك  إدارة  توجه  إطار  يف  ذلك  ويأتي 
واليت تضمن  والتحديث  التطوير  الستكمال مراحل مشروع 
األساسية  األهداف  واحدى  املستقبلي  عملها  برنامج  إطار 

تطور  وملواكبة  نوعية  نقله  حتقيق  بهدف  للبنك  والرئيسية 
تنافسية  مصرفية  ومنتجات  خدمات  وتقديم  املصريف  العمل 
تسهم يف خدمة السوق املصرفية ، حرص البنك األهلي اليمين 
على  املصريف  النظام  يشهدها  اليت  التطورات  مواكبة  على 

املستوى اإلقليمي والدولي .
متت مراسيم التوقيع يف مقر الشركة الرئيسي يف ّعمان 
من قبل املدير التنفيذي لتطوير األعمال األستاذ/ وائل عبداهلل 
ومن  هنادي   / واألستاذة  رومي  أبو  سامر  األستاذ  ملكاوي،  
طرف البنك األهلي اليمين بعدن الدكتور امحد علي عمر بن 
سنكر املدير العام واألستاذ/ علي موسى علي نائب املدير العام 
لشؤون الدوائر املساندة واألستاذ/ حمسن سعيد الشبحي نائب 
املدير العام لشؤون الدوائر املصرفية واألستاذة/ مديرة مكتب 

رئيس جملس اإلدارة أروى صاحل سيف .

البنك األهلي اليمني وشركة  ICSFS  فايننشال احملدودة األردنية يوقعان 
اتفاقية لتوريد وتشغيل نظام املدفوعات Accounts payable الذمم املالية

يف حلظات ختللتها الفرحة والتقدير  لـكل من األخوة :

 العامالن يف مكتب املدير العام، اللذان يؤديان مهام عملهم بكل نشاط وهمه متحليان 
بأدب التعامل  ويؤديان واجب الضيافة للزبائن الوافدين للمكتب .

وقد قام األستاذ/ علي موسى علي نائب املدير العام لشؤون الدوائر املساندة بتسليم 
شهادات تقديرية وهدية لكل منهما نيابة عن الدكتور امحد علي عمر بن سنكر 

مدير عام البنك األهلي اليمين ، وقد عمت الفرحة مجيع  موظفي وموظفات مكتب 
املدير العام  هلذه االلتفاتة الكرمية جتاه هوالء العاملني .

متابعة/علي منصور ماطر
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بتمويل من البنك األهلي اليمين بعدن
 افتتاح مشروعي خمترب احلاسوب وقاعة الدراسات العليا يف كلية 

االقتصاد والعلوم السياسية تزامنا مع احتفاالتها بالذكرى 48 لتأسيسها
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عدن » األهلي املصريف« خاص :
احتفلت كلية االقتصاد والعلوم السياسية جبامعة عدن بالذكرى الثامنة 
عميد  باناجة  عمر  حممد  الدكتور  األستاذ  اعترب  و   .. لتاسيسها  واالربعني 
التدريسية  وهيئتها  الكلية  لعمادة  منطلقا  تشكل  بانها  الذكرى  هذه  الكلية 
من أجل حتقيق واجناز كافة األهداف اليت تاسست من أحلها الكلية مبينا أن 
الكلية رفدت كافة املرافق االقتصادية بالكادرات العلمية املؤهلة من خرجييها 
الذين أصبح الكثري منهم يشكل دعامات اساسية وقيادات يف كثري من الوحدات 

االقتصادية واملالية. 
رئيس  لصور،  ناصر  اخلضر  أ.د.  أفتتح   الذكرى  بهذه  االحتفاء  اطار  ويف 
جامعة عدن مبعية د. حممد حسني حلبوب، رئيس جملس إدارة البنك األهلي 
اليمين وحبضور ومشاركة د. أمحد علي عمر بن سنكر، مدير عام البنك األهلي 
كلية  وعميد  علي  موسى  علي  األستاذ  املساندة  الدوائر  لشئون  ونائبه  اليمين 
االقتصاد والعلوم السياسية د. حممد باناجه مشروعني أكادمييني من املشاريع 

الكربى يف الكلية وهما خمترب احلاسوب وقاعة الدراسات العليا.
مت  أنه  السياسية  والعلوم  اإلقتصاد  كلية  عميد  باناجه،  حممد  د.  وأوضح 
يف مشروع خمترب احلاسوب جتهيز) 30(جهاز كمبيوتر و)30(طاولة مبقاعدها 
بتمويل  بوصة   )55( بالزما  بشاشات  املخترب  رفد  قريب  عما  سيتم  أنه  ،علمًا 
تلك  لرفد  وبطاريات   باإلضافة إىل خازن كهربائي  اليمين  األهلي  البنك  من 

األجهزة بالطاقة الكهربائية عند إنقطاع التيار عنها..
املساقات  كل  من  الكلية   طالب  كافة  خيدم  املخترب  هذا  أن  مؤكداً 
هذه  إلدارة  اجلانب  هذا  يف  مبتخصصني  اإلستعانة  سيتم  أنه  الفتًا  واألقسام.. 
خمتربات  مشروع  بالقول:أن  ..موضحًا  معها  والتعامل  وصيانتها  املختربات 
احلاسوب قد كلفت )34( مليون ريال ميين ذون شاشات البالزما الذي وعد البنك 
األهلي اليمين بتوفريها  على أن يتم رفد كل قاعة من قاعات الكلية بشاشتني 
وسيتم تدريب الطالب على كيفية التعامل معها عن طريق اللمس. كما قام  
رئيس جامعة عدن مبعية رئيس جملس إدارة البنك األهلي اليمين بإفتتاح قاعة 
الدراسات العليا بتمويل مشرتك من قبل أكادميية العلوم املصرفية بعدن اليت 
يرأسها أحد خرجيي الكلية وكذلك من البنك األهلي اليمين بتكلفة مااليقل 

عن عشرة مليون ريال ميين تقريبًا.
الرسائل  ملناقشة  ستكرس  القاعة  هذه  أن  يقول:  الكلية  عميد  ومضى 
منها  سيستفاد  ،كما  أساسية  بدرجة  العليا  والدراسات  العلمية  واألطروحات 
للفعاليات اهلامة يف الكلية.. مشرياً أن القاعة تتميز جبمال تصميمها وفق الطراز 
رئيس  وجه  واليت  امللكية  بالقاعة  الكلية  مدرسي  عليها  أطلق  حيث  احلديث 
جامعة عدن عميد وإدارة الكلية بأن يطلق على القاعة اسم قاعة البنك األهلي 
اليمين تقديرا لالهتمام الذي يقدمه ويقوم به البنك جتاه اجلامعة والكلية على 
وجه اخلصوص نظراً لدقة التصميم وروعته ..كما وجه عميد الكلية بالشكر 
ألحد املوظفني وهو األخ/ جالل علي عبده الذي أشرف على متابعة إجناز هذه 

املشاريع .
ويف ختام االحتفالية قام  رئيس جامعة عدن بتكريم  كٍل من الدكتور/ 
حممد حلبوب رئيس جملس إدارة البنك األهلي واألخ/ أمحدعلي عمر بن سنكر 
مدير عام البنك األهلي اليمين واألخ/ علي موسى نائب مدير عام البنك األهلي 
العملية  إلجناح  املباشر  ودعمهم  جهودهم  على  املساندة  الدوائر  لشئون  اليمين 
من  العماري  ابوبكر   حممد  األستاذ  تكريم  مت  كما  عدن.  جبامعة  التعليمية 

اوائل اساتذة الكلية الذين اسهموا يف تاسيس هذا الصرح االكادميي .
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بتحقيق  اليمين  األهلي  البنك  يلتزم 
حبسب  ومنتجاته  خدماته  يف  اجلودة 
خيدم  ومبا  العاملية  اجلودة  مقاييس 
أهداف  وحيقق  العمالء  احتياجات 
البنك  مبصاحل  املعنيني  كافة  وتوقعات 
للمجتمع  الشاملة  املنفعة  إطار  يف 

واالقتصاد اليمين

على  عزمنا  اليمين  األهلي  البنك  يف  حنن 
أن نليب مجيع احتياجات عمالءنا وأن نكون 
مبتكرة  مصرفية  خدمات  توفري  يف  روادا 
اعتمادا على أفضل وأحدث تقنيات اخلدمات 
للعمالء  األول  اخليار  لنكون  املصرفية 

ولنصبح البنك املميز يف اليمن .

عدن » األهلي املصريف« خاص :
مسعود  .امحد  األستاذ  قام 
إدارة  جملس  رئيس  العلواني 
والوفد  اليمنية  اجلوية  اخلطوط 
األهلي  البنك  إىل  بزيارة  له  املرافق 
العالقات  اليمين لتوطيد مزيداً من  

العام لشؤون  املدير  نائب  موسى علي 
الدوائر املساندة األخ/ معن امحد عمر 
الصياد مدير  دائرة التسويق املصريف 
دائرة  مدير  الشرماني  صابر   / واألخ 
عمر   / األخ  و  اخلارجية  العالقات 

الشاطري مستشار  املدير العام .

وشركة  اليمين  األهلي  البنك  بني 
هذا  وخالل  اليمنية  اجلوية  اخلطوط 
الزيارة  قام األستاذ أمحد مسعود العلواني 
سنكر  بن  عمر  علي  أمحد  أ.د  بتكريم 
مدير عام البنك األهلي اليمين تعبرياً عن  
األهلي  البنك  لدور  وتقديرهم  شكرهم 

يف  العام   مبديره  ممثاًل  اليمين 
يتعلق  فيما  الصعاب  كافة  تذليل 
للشركة   املالية  بالتحويالت 
شراء  خيص  فيما  املشؤرة  وتقديم 
طائرتني نوع Airbus  اللتني انضموا 
إىل  أسطول اليمنية  مؤخراً، حيث 
معاني  عن  يعرب  ترسا  تقديم  مت 
األهلي  للبنك  والتقدير  الشكر 
اليمين ممثاًل مبديره العام د. امحد 

عمر علي بن سنكر .
رئيس   / األخ  رافق  وقد  هذا 
اجلوية  اخلطوط   إدارة   جملس 
عادل   : األخوة  من  وفداً  اليمنية 
املالي  املدير  العطاس،  سعيد 
الشاعري،  سعيد  عبداهلل  للشركة، 
علي  حممد  عدن،  مركز  مدير 
جملس  رئيس  مكتب  مدير  ابوبكر، 
املدير  مرشد،  حممود  معد  اإلدارة، 

املالي مركز عدن .
جانب  من  اللقاء  حضر  كما 
علي  األخ/  اليمين  األهلي  البنك 

رئيس إدارة جملس اخلطوط اجلوية اليمنية
 يكرم قيادة البنك األهلي اليمني بعدن

األهلي املصريف )يناير/مارس 2021( 10
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بالثورة  يعرف  ما  اآلن  العامل  يشهد 
التحول  يقودها  واليت  الرابعة  الصناعية 
والبنوك  والشركات  للمؤسسات  الرقمي 
يف  واملنافسة  التميز  على  قادرة  لتبقى 
الوضع اجلديد فالتحول الرقمي باستخدام 
يطور  وتقنياتها  الرقمية  التكنولوجية 
 ، عام  بشكل  األداء  وحيسن  العمل  بيئة  
وبناء  قرارات  اختاذ  دعم  يف  يساهم  كما 
اسرتاجتيات معتمدة على بيانات وحتليالت 

دقيقه تزيد من األرباح تلك املؤسسات. 
فهل ختيلت عزيزي القارئ أن الوقوف 
احلاجات   على  للحصول  طويل  طابور  يف 
نعيشه  حدثًا  أصبح  االساسيه  واملتطلبات 
والقطاعات  البنوك  يف  سواء  يومي  بشكل 
العام  والربيد  التجزئة  وحمالت  الصحية 

وغريها أمر شاق ومضيعة للوقت  .
دائما كان طابور االنتظار حدثًا مزعجًا  
أجتاح  الذي    ) كورونا   ( بروز  مع  سيما 
الوقت  يف  وخميفًا  مزعجًا  وأضحى  العامل 
واملؤسسات   الشركات  دفع  مما  نفسه، 
تقديم  يف  لالستمرار  احللول  ابتكار  إىل 
خدماتهم  تقديم  يف  والتميز  خدماتهم 
الرقمي  التحول  مواكبه  فكان  لعمالئهم 

هو احلل  .
التحول  يواكب  اليمين  األهلي  البنك 

الرقمي لتقديم خدماته
اخلدمية  القطاعات  مقدمة  يف  البنوك 
فالثورة  الرقمي  التحول  إىل  حتتاج  اليت 
يف  أسلفنا  كما  والتكنولوجية  الصناعية 
يف  وحديثًا  جديداً   منطًا  تفرض  املقدمة 
اهتمامًا  وتولي  البنكية  اخلدمات  تقديم 
العنصر  أنه  إىل  بالنظر  للعميل  اكرب 
العامل  و  إرضائه  هو  اخلدمة  يف  األساس 
املنافسة  ضمن  األرباح  زيادة  يف  األهم 
مشروع  إطار  ويف  اجملال.  هذا  يف  العاملية 
البنك  اعتمدها  الذي  والتطوير  التحديث 
األهلي اليمين منذ العام 2007،وهو يسري وفق 
لتنفيذها  ثابتة  وخبطًى  مدروسة  خطط 
يف    BANKS بنظام  العمل  تدشني  فبعد 
العام املاضي 2020م  يف بعض فروعه حبسب 
اخلطة املزمنة لتطبيق النظام  مثل) امللكة 
، املعال ، عدن الصغرى ،  ، العيدروس  أروى 
 ) املعال دكه  املنطقة احلرة و ميناء  مكتيب 
عرب  الرقمي  التحول  مواكبه  بعدها  ليتم 
 Queue االنتظار  قائمة  إدارة  نظام  إدخال 
امللكة  بفرع  أوىل  كمرحله     Management
أروى والذي سيسمح بإحداث نقله نوعيه يف 
جتربه العميل مع البنك األهلي اليمين مبا 
يوفره من برجميات ستساعده على تقليص 
وجذب  األدنى  للحد  العميل  انتظار  وقت 
خدمات  تقديم  يف  وسيساهم  جدد  عمالء 
وسيسمح  سهولة   و  بسرعة  هلم  مصرفيه 
هذا النظام أيضا بـتقديم خـدمة خمصصه 

بنوع  املوظف  معرفة  خالل  من  عميل  لكل 
هذا  يضمن  حيث  يطلبها  اليت  اخلدمة 
النظام أن خيدم العميل بالطريقة املطلوبة 
عن  مبعلومات  املوظفني  تزويد  خالل  من 
 ، خدمات  من  حيتاجه  وما  القادم  العميل 
حيث يعمل نظام Queue Management بقطع 
 ، املخصص  اجلهاز  من  للعميل  تذكره 
اخلدمة  ونوع  الكرتوني  رقم  على  حتتوي 
ورقم الشباك املخصص لتلبيه خدمته حيث 
الطابور  يف  املنتظرين  العمالء  إبالغ  يتم 
على  احلصول  يف  بدورهم  اإللكرتوني 
على  النداء  ومبجرد  الفور  على  اخلدمة 
عميل جديد، ُيطلق النظام صوت حيدد فيه 
تقديم  وقت  حان  الذي  العميل  بطاقة  رقم 
على  ينبغي  الذي  والشباك  له  اخلدمة 
النظام  هذا  ويستطيع  إليه.  التوجه  العميل 
الفرع  مدير  متكن  تقارير  من  يقدمه  ومبا 
واملثابرين  اجملدين  املوظفني  معرفة  من 
البناءة  املنافسة  جو  خللق  ومكافآتهم 
وتعزيز  الفروع  أداء  على  نتائجها  فتنعكس 

جتربة العميل مع البنك.
تركيب  على  التخطيط  وجيري 
القادمة  النظام خالل األشهر  وتطبيق هذا 
النقيب  فرع  ثم  العيدروس  فرع  يف 
)عبدالعزيز سابقًا( وبعض الفروع األخرى 
بنظام   فيها  العمل  تدشني   وسيتم  مت  اليت 
BANKS  حبسب خطط معده ومدروسة من 

قبل اإلدارة العليا ومدير مشروع املكينة .  

البنك األهلي اليمني يواكب 
التحول الرقمي لتقديم خدماته  

من خالل نظام إدارة قائمة االنتظار 
Queue Management

أعداد: والء وديع ثابت
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مربوك لكم الرتفيع يف درجاتكم الوظيفية
 متمنني لكم التقدم آملني منكم تقديم املزيد من اجلهد والتفاني لتحصلوا على أعلى الرتقيات 

وتكونوا القدوة لبقية الزمالء والزميالت .
الف مربوك

املهنئون: أسرة األهلي املصريف وكل الزمالء والزميالت يف البنك األهلي اليمين
تنويه/ نلفت عناية القراء واملوظفني بأنه سيتم نشر بقية أمساء املرفعني يف العدد القادم بإذن اهلل تعاىل فور حصولنا عليها من 

دائرة املوارد البشرية .

1- مهيب حمسن اجلبلي
2- خالد حممد ناصر بارويس
3- وسام علي بن علي صنعاني

4- ريهام منصر حمسن
5- مسراء عبداهلل حسني الشاللي

6- بسام عبداهلل مقبل حممد
7- طه عبدالرمحن صاحل الكعكي

8- حممد صاحل بن إسحاق 
9- ساملني امحد مطران

10- م.عالء عبداحلكيم قاسم
11- عبدالرحيم صاحل علي قائد
12- سامي امحد عمر العمودي

13- فائز هيثم عبدالقوي
14- داؤود عمر عبداهلل حسن

15- علوي عبداهلل حممد املارمي
16- ياسر موسى علي عبدربه
17- عبداهلل علي عبداهلل علي

18- هاني عوض عبد الشيخ بادباه
19- رامي علي صاحل جباش

20- عبداهلل علي صاحل عبداهلل
21- سيناء علي حممد فضل
22- راوية امحد حسن غالب
23- امحد عبيد ناجي قاسم

24- نعمة سعيد حيي عبداهلل
25- هاني حممد علي حسني

مدير فرع )ب(
حماسب لفرع عتق

حماسبًا لفرع العيدروس
رئيسًا لقسم ائتمان التجزئة بدائرة االئتمان املصريف

رئيس قسم القروض والتسهيالت –فرع أروى
رئيس قسم خدمة العمالء بفرع أروى

مشرف مصريف بفرع العيدروس
مشرف لقسم الكمبيوتر بفرع الشحر

مصريف أول بفرع القطن
مشرف مصريف بدائرة التدقيق

مشرف مصريف بدائرة العمليات
مشرف مصريف بدائرة املوارد البشرية

مشرف مصريف بفرع خورمكسر
إداري أول

عامل ثالث فرع النقيب
إداري ثالث
عامل  رابع

مصريف ثاني بفرع املكال
عامل ثالث فرع حلج

عامل ثاني بدائرة التدقيق الداخلي
إداري ثاني-  دائرة الرقابة املالية
عامل ثالث - دائرة الرقابة املالية
عامل ثاني دائرة الديون املتعثرة

عامل ثاني دائرة الشؤون اإلدارية
حريف أول دائرة الشؤون اإلدارية

بكل احلب والبهجة نزف أزكى التهاني وأطيب األماني ملن عملوا وبرزوا وجنوا وحصدوا ما بذلوا وهم:
لكل جمتهد نصيب
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أقام  للمرأة  العاملي  العيد  مبناسبة 
البنك األهلي اليمين بعدن احتفااًل تكرميي 
 ( يصادف  الذي  والعامالت  للموظفات 

الثامن من  آذار / مارس ( من كل عام .
 / الدكتور  القي  احلفل  مستهل  يف 
جملس  رئيس   – حلبوب  حسني  حممد 
إدارة البنك األهلي اليمين كلمة ترحبييه 
عام  بشكل  اليمنية  املرأة  خالهلا  مهنئًا 
اليمين   األهلي  البنك  يف   العاملة  واملرأة 
وكل القيادات النسوية يف اجملتمع  بيومهم 
هذا  بان  قائاًل   ..  ) آذار  من  الثامن  العاملي) 
اليوم هو مناسبة عظيمه لتكرميهن نظري 
جهودهن وإخالصهن يف العمل مشرياً بأن 
» املرأة هي أكثر حرصا وأمانة وانضباط  

وتستحق كل الثناء والتقدير .
البنك  يف  العاملة  املرأة  أن  إىل  منوهًا 
االهتمام  من  لقيت  اليمين  األهلي 
الحتالل  أهلها   ما  والتمكني  والتشجيع 

مناصب إشرافية وقيادية 
 )319( البنك  يف  لدينا  بان  مضيفا 
عدد  إمجالي  من   %34 بنسبه  أي  موظفة 
وموظفه.  (موظف   953 البالغ)  املوظفني 
مدير  نائب  درجة  إىل  أحداهن  وصلت 
مدير  درجة  إىل  منهن   )12 ووصلت)  عام 
دائرة. و)9 ( إىل درجة مدير فرع داعيًا إىل  
الريادي يف  املرأة ودورها  التذكري مبكانه 
صنع  يف  ومشاركتها  اجملاالت  خمتلف 

القرار  .
يف  العامالت  و  املوظفات  أشادوا  كما 
البنك جبهود/ اإلدارة العليا للبنك الداعمة 
من  بإخوانهم  ومساواتهن  هلن  واملشجعة 
املوظفني يف متكينهم من احتالل مناصب 
وجهوا  كما  البنك   يف  وإشرافية  قيادية 
الدكتور  اإلدارة  جملس  لرئيس  شكرهم 
االحتفال  هذا  على  حلبوب  حسني  حممد 
بتشجيعهن  الكبري  واهتمامه  التكرميي 
شان  رفع  يف  الفاعل  لدورهن  وتقديره 

البنك األهلي اليمين 
اجلدير بالذكر بأنه قد مت منح   مبالغ 
البنك  يف  وعاملة  موظفة  لكل  رمزية  
تكرميهن  فروعه   جبميع  اليمين  األهلي 

وإحتفااًل بعيدهن العاملي .
/ مديرة مكتب  اللقاء كال من  حضر 
صاحل  أروى  أ/  اإلدارة  جملس  رئيس 
حنان  أ/  االمتثال  وحدة  ورئيسة  سيف، 
حسن علي ، مديرة دائرة اخلزينة أ/  جناة 
باصاحل ، وعدد من املوظفات والعامالت يف 

البنك .

تغطية وتصوير / والء وديع ثابت
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نـعــي
بقلوب مؤمنة بقضاء اهلل وقدره

 وببالغ احلزن واألسى
ينعي 

رئيس جملس اإلدارة 
ونائب رئيس جملس اإلدارة

 واملدير العام للبنك األهلي اليمين
وكافة موظفي

املوظفة العزيزة املغفور هلا بإذن اهلل تعاىل 
 )شاهدة رستم منصور حممد(

موظفة وحدة االمتثال 
 خدمت البنك األهلي اليمين

بكل إخالص و وفاء خالل سنوات خدمتها البالغة )34(عامًا
وهي إبنه أحد أعمدة البنك األهلي اليمين

املرحوم/ رستم منصور حممد
سائلني املوىل عزوجل أن يتغمدها  بواسع رمحته وغفرانه

وأن يلهم أهلها وذويها الصرب والسلوان
إنا هلل وإنا إليه راجعون

نتقدم خبالص العزاء واملؤاساة لألخوة  واألخوات :

األخ/ حممد سيد حامد باهارون  - رئيس وحدة الربيد
بوفاة املغفور هلا  بإذن اهلل تعاىل  )والدته الفاضلة( 

األخ/ موفق هاشم بن هاشم - رئيس قسم املوظفني 
بوفاة املغفور له بإذن اهلل تعاىل )خاله الفاضل(

الذي استشهد يف حادث تفجري مطار عدن الدولي

األخت/ هبه حسني علي بن هرهره- مكتب رئيس جملس 
اإلدارة

بوفاة املغفور له بإذن اهلل تعاىل )خاهلا الفاضل ( 
عميد طيار عبداحلكيم امحد قائد

األخت/ دنيا  حممد ناصر حممد -  رئيسة قسم خماطر 
السوق 

بوفاة املغفور هلا بإذن اهلل تعاىل )شقيقتها الفاضلة(

األخ/ زكريا حممد عبداجلليل -  فرع تعز
بوفاة املغفور له بإذن اهلل تعاىل )شقيقه الفاضل(

األخ/ خالد سامل امحد مسنة -   حماسب فرع التواهي
بوفاة املغفور هلا بإذن اهلل تعاىل )والدته الفاضلة( 

األخ/ امحد سامي زوقري -  موظف بفرع عدن الصغرى
بوفاة املغفور له بأذن اهلل تعاىل )والده الفاضل( 

القاضي سامي زوقري

األخت/ نائله فؤاد طرموم -  دائرة العمليات املركزية
بوفاة املغفور له بأذن اهلل تعاىل )زوجها الفاضل(

سائلني املوىل عزوجل أن يتغمدهم بواسع رمحته
وأن يلهم أهلهم وذويهم الصرب والسلوان

إنا هلل وإنا إليه راجعون
املعزون/ مجيع موظفي وموظفات البنك األهلي اليمين

عنهم/
رئيس جملس إدارة البنك األهلي اليمين

و
املدير العام للبنك األهلي اليمين

البقاء هلل

األهلي املصريف )يناير/مارس 2021( 14
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يوم  عقد   الزعوري  سعيد  حممد  الدكتور/  االجتماعية   الشؤون  وزير  برعاية 
االثنني  املوافق اخلامس عشر من مارس 2021 يف العاصمة عدن املؤمتر العام الحتاد 
نقابات عمال العاصمة عدن حتت شعار » من اجل حتسني دور النقابة العامة والدفاع 

عن حقوق العمال واملوظفني يف مواقع العمل املنضوية حتت أطار احتاد عدن« .
وقد مت يف املؤمتر مناقشة كافة القضايا اليت تهم العمال والعمل على دعم كل 

الكيانات النقابية اليت تدافع  عن حقوق العمال .
وقد حضر املؤمتر مدير عام البنك األهلي اليمين  د. أمحد علي عمر بن سنكر .

ومتخض عن ذلك املؤمتر  انتخاب قيادة جديدة على النحو التالي :-
1- مريفت حممد علي سالم.                      رئيسا

نائب الرئيس 2- رازي أنيس احلاج                      	
3- حممد فيصل نبيه                                 األمني العام
4-  حممد امحد ردمان                               املسؤل املالي

5-  ماجد عزان.                      	               املسؤل اإلعالمي والثقايف
6-  معاد الكعكي                    	               مساعد املسؤل اإلعالمي والثقايف

7-  حممد املسيبلي                                     منازعات العمل
8-  مسعد حممد قاسم                             األمن الصناعي والسالمة املهنية

9-  زهرة صاحل علي                                  مسؤول دائرة املرأة
10-  عبداهلل بن عبداهلل                               العالقات اخلارجية

11- عبداهلل اهلويدي                                   عضوًا
كما مت انتخاب جلنة للرقابة والتفتيش من األخوة..

1-  مجال عبداحلبيب               	             رئيسا
2-  صالح تواهي                                        نائب الرئيس

3-  وحيد سالم                                          عضوًا

برعاية وزير الشؤون االجتماعية د. حممد سعيد الزعوري

 انتخاب قيادة جديدة لنقابات عمال العاصمة عدن

15األهلي املصريف )يناير/مارس 2021(
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

املصطلحات بالعربية English Vocabulariesالرقم

نواصل يف عددنا هذا ايراد بعض املصطلحات باللغة االجنليزية 
وما يقابلها من معنى باللغة العربية .

سندات بوالص حتصل
تعديل / تسوية 

إستعادة - إسرتجاع
الغرفة التجارية

وسائل النقل
يستأنف واجبه

مناسبة
حق عام حجز ممتلكات  وفاء لدين أو حق

قروض زراعية

Bills for collection
Adjustment
Recover
Chamber of Commerce
Transport Means
Resume his duty
Occasion
General hien
Agricultural Loans

أمجل التهاني والتربيكات نزفها لكل من :
األستاذ/ علي منصور ماطر 

 رئيس حترير جمله األهلي املصريف
واألخت/ ميثاق  حممد جازم 

مبناسبة زفاف ولديهما الشابني 
سامر علي منصور ماطر   و   دنيا زهري جعفر علي

والتهنئة موصولة
 لألستاذ زهري جعفر علي

 )والد العروسة(
تهانينا وألف مربوك
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يعترب الشيك أكثر األوراق التجارية شيوعا يف العمل نظرا 
من  يقلل  بأنه  ويتميز  املعامالت،  يف  هامة  وظيفة  من  يؤديه  ملا 
املتداولة،  التعدد  النقود فيحد من كمية  احلاجة إىل استعمال 
كما أنه ال جيرب الساحب على االحتفاظ بالنقود يف حوزته للوفاء 
بها ويؤدي ذلك إىل التقليل من خماطر وضياع أو سرقة النقود .

شخص  من  أمراً  تتضمن  ورقة  فهو  الشيك  تعريف  أما 
عليه  املسحوب  هو  آخر  شخص  إىل  الشيك  صاحب  يسمى 
يدفع  بأن  ويأمره  يلزمه  بأن  البنوك(  أحد  العادة  يف  )ويكون 
شخص  إىل  النقود  من  مبلغًا  الورقة  هذه  على  اإلطالع  وعند 

ثالث يسمى املستفيد أو حاماًل للشيك .
لو  اإللزامية  البيانات  الشيك على بعض  أن يشمل  ويتعني 
جترد منها كلها أو بعضها انتفت صفة الشيك من ذلك األمر 
بالدفع لدى اإلطالع حبيث أن يعترب الشيك أمراً من الساحب 
إىل املسحوب إليه )البنك( بالدفع لدى اإلطالع بقوله »أدفعوا« 
أنه  أي  شرط  أو  قيد  بأي  مقيد  غري  األمر  هذا  يكون  أن  أي 
يلزم أن يرد بالورقة عبارة تفيد معنى حاسم من الساحب إىل 
البنك بالدفع وليس بصيغة من صيغ اجملاملة مثل »أرجو أن 
تدفعوا« ألن عبارة األمر وجوبها تفيد الفور يف التنفيذ من ذلك 
أن املادة )59( من القانون التجاري اليمين رقم )32( لسنة 92م 
الوفاء عند اإلطالع  الشيك يكون على مستمرة  أن  تنص على 
عليه وكل بيان خمالف بذلك يعترب كأن مل يكن. وال ريب 

أن الرصيد هو أهم الضمانات اليت يعتمد عليها حامل الشيك 
للحصول على قيمته .

واجلدير باإلشارة إىل أنه ال يرتتب على إفالس الساحب أو 
وفاته أو احلجر عليه بعد إصدار الشيك وقبل دفع قيمته أي 
أثر يف حق حامل الشيك للحصول على الوفاء ولو كان لديه 
مسوغ للمعارضة، كما ال جيوز للساحب بعد إصدار الشيك أن 

يسرتد مقابل الوفاء كله أو بعضه .
القانونية  بدون رصيد يطبق عليه احلماية  وإعطاء شيك 
اليت دعت  أسباب  اعتبار ألي  أداة وفاء كالنقود دون  باعتباره 

إىل إصدار الشيك .
جواز  عدم  قاعدة  وهي  العديد  حيللها  قاعدة  وهناك 
االحتجاج بالدفوع على حامل الشيك ويقصد بالدفع كل سبب 
من  الرصيد  خروج  بعد  ينشأ  سبب  وكل  الشيك.  حامل  يهدد 
حق  يف  يؤثر  ال  املستفيد  املسحوب  ذمة  ودخوله  الساحب  ذمة 
حامل الشيك فمتى صدر الشيك صحيحًا فال يؤثر كما أسلفنا 
تتأثر  أو  الساحب  املستفيد منه كأن يتوفى  يف صحته حقوق 
أهميته أو يشهر إفالسه . وهذا حكم ميليه املنطق الذي يقضي 

بأن تكون العربة يف صحة نشأت احلقوق لوقت هذه النشأة .
القاعدة أيضا وهو خروج مقابل وفاء من ذمة  وتقوم هذه 

الساحب جملرد إصدار الشيك على وجه صحيح .
والذي  الشيك  على  الساحب  توقيع  فهو  الشيك،  روح  أما 
يعترب ركن هام من أركان الشيك وانه مبجرد التوقيع على 
الشيك فإنه يعترب ناقاًل للملكية وال عربة بعد ذلك مبا يقوله 
مسؤولية  مسئواًل  ويعترب  رصيد  دون  الشيك  على  وقع  من 

شخصية باعتباره مصدر الشيك الذي حتقق بفعله .
إىل  الساحب  من  الشيك  إعطاء  جمرد  أن  نذكر  ختامًا 

املستفيد بدون رصيد يعترب جرمية .

 - احلقوق  كلية  اليمين-  الشخصية  األحوال  قانون  أستاذ   *
جامعة عدن.

الشيكات املصرفية 
وخطورة إصدارها 

بدون رصيد
* بقلم / د. عوض مبارك
 سعيد بن شحنة )احملامي(

األخت/ مها ياسني سالم / مديرة فرع العيدرس سابقًا
مبناسبة زفاف ابنها الشاب )عمار سيف فاضل (

على ربه الصون والعفاف ابنة الزميلني العزيزين 
وجدي الصويف وحرمه
تهانينا وألف مربوك

األخ/ أنيس حممد عبده العبسي / حماسب ثاٍن يف فرع التواهي 
مبناسبة زفاف ابنه املهندس )جمد أنيس (

تهانينا وألف مربوك
األخت/ إصالح جواد مهدي - حماسبة فرع االقراض

مبناسبة خطوبة ابنها الشاب  ) سامر صاحل(
تهانينا وألف مربوك

األخ/ حيدره امحد حسني مشبح 
مبناسبة عقد قرانه

تهانينا وألف مربوك

بكل احلب  وأطيب األمنيات  نزف أمجل التهاني 
للزمالء والزميالت األعزاء

األخت/ أسوان مصطفى الطيب / مديرة فرع اروى
مبناسبة ارتزاقها باحلفيدة ) أسوان(

األخ/ عالء فضل عبداهلل علي ميسري وحرمه 
مبناسبة ارتزاقهما مبولودة أمسوها )مريا (

تهانينا وألف مربوك
 األخ/ زياد امحد عبداهلل الشلح وحرمه 
مبناسبة ارتزاقهما مبولود أمسوه )علي(

تهانينا وألف مربوك
األخ/ رمزي حسن عبداهلل قرياط 

مبناسبة ارتزاقه مبولودة أمساها )ترتيل(
تهانينا وألف مربوك

بكل احلب  وأطيب األمنيات  نزف أمجل 
التهاني للزمالء والزميالت األعزاء
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تعلمت فنون احلب بكل أنواع اجلنون
تعلمت حني أقول نعم فقط من اجل العيون

احلب حرب ومن قادها ياسيدي جمنون
نهلت شعري من ضياه عيونكي

وصنعت عطركي من ورد خديكي
ودخلت ياحبييب قلبك احلنون

ال تسألي ما هو قصدي
وال تسألي من أكون

أنا من كتب دستور احلب
وأنا من وضع له القانون

بقلم : وضاح سامل باحشوان  

فنون احلب
يطلب  جلاره  فاّلح  ذهب 
محاره  يربط  لكي  حباًل  منه 
ال  بأنه  اجلار  .فأجابه  البيت  أمام 
نصيحة  أعطاه  ولكن  حباًل  ميلك 
وقال له : »ميكنك أن تقوم بنفس 
احلمار  عنق  حول  احلركات 
يربح  ولن  تربطه  بأنك  وتظاهر 

مكانه«
 .. الفاّلح بنصيحة اجلار  عمل 
ويف صباح الغد وجد الفالح محاره 

يف مكانه متامًا.
ربَّت الفالح على محاره .. وأراد 
الذهاب به للحقل .. ولكن احلمار 

رفض التزحزح من مكانه !! 
أن  قوته  بكل  الرجل  حاول   
جدوى  دون  ولكن  احلمار  حيرك 
من  اليأس  الفاّلح  أصاب  حتى   ..

حترك احلمار.
يطلب  للجار  الفالح  فعاد 

.. فسأله: »هل تظاهرت  النصيحة 
للحمار بأنك حتل رباطه ؟«

 : استغراب  بـ  الفالح  عليه  فرد 
»ليس هناك رباط«.

بالنسبة  »هذا   : جاره  أجابه 
احلمار  إىل  بالنسبة  أما  إليك 

فاحلبل موجود«.
يفك  بأنه  وتظاهر  الرجل  عاد 
مع  احلمار  فتحرك   .. احلبل 

الفالح دون أدنى مقاومة !!.
اخلالصة :

 .. احلمار  هذا  من  تسخر  ال 
يكونون  قد  أيضًا  الناس  فبعض 
وهمية  لقناعات  أو  لعادات  أسرى 
أن  إال  عليهم  وما   .. تقيدهم 
الذي  اخلفي  احلبل  يكتشفوا 
ومينعهم  عقوهلم(  )حول  يلتف 

من التقدم لألمام.

هذا القوس له دالالت مهمة جدا أهمها:
وواضح  أبيض  القوس  كان  إذا   -1
كما يف الصورة فهذا يدل على أنك تتمتع 

بصحة جيدة
2- إذا كان القوس يظهر بصورة باهتة 
ضعيفة فهذا يعين أن صحتك ليست على 

ما يرام
إىل  مييل  لونه  القوس  كان  إذا   -3
األزرق فهذا يدل على وجود مرض السكري

فهذا  أمحر  لونه  القوس  كان  إذا   -4
يدل على أمراض القلب والشرايني

فهذا  أصفر  لونه  القوس  كان  إذا   -5
يدل على وجود الفطريات يف األظافر

معلومات طبية
هل تساءلت يوما،ما 
هذا القوس األبيض 
املوجود على األظافر ؟

فهذا  أسود  لونه  القوس  كان  إذا   -6
أو تسمم ناتج عن  املعادن  يدل على تسمم 

املخدرات
أو  ضئيل  حجمه  القوس  كان  إذا   -7
مشكلة  وجود  على  يدل  فهذا  يظهر  ال 
نقص  أو  احلديد  يف  نقص  أو  اهلضم  يف 

فيتامني .

قصة وعربة

تعرض الزميلني العزيزين
األستاذ/ ماهر حممود عوض دمحان

مدير دائرة الفروع سابقًا
مستشار نائب املدير العام لشؤون الدوائر املصرفية

األستاذ/ لوريس مقبل ثابت
مدير دائرة االئتمان املصريف

الزمة مرضية أدخلوا على أثرها إىل املستشفى لتلقي العالج  
نسال اهلل تعاىل هلما الشفاء العاجل

ســـالمــــات

ماهر لوريس
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تنويه :
املالحظة  هذه  إليراد  مضطرون  أننا  إىل  نشري  أن  علينا  يعز 
جمدداً نظراً ملا عانيناه من عتب ولوم يف هذا املوضوع والذي دفعنا 
إىل تكرار ما نشرناه يف إعداد سابقه ) بأننا يف األهلي املصريف لن 
نقوم بنشر أية تعزية أو تهنئه بأية مناسبة كانت ما مل تردنا من 
الشخص املعين بذلك كتابيًا مبا يفيد برغبته يف نشرها على أن 
ترسل إىل مقر هيئة التحرير شخصيا أو عرب الفاكس  )256237( 

أو عرب الربيد اإلكرتوني اخلاص باجمللة
ahli/masrafi@nbyemen.com 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

10     9      8      7      6       5      4       3      2      1      
أفقياًً :

1- كيان يفتدى بالدم - من الزهور .
2- جود- من الُغزالن - تربيع العدد )م(.

3- باب يف اجلنة - رقود .
4- من اجلواهر - قمم .

5- جلوس .
6- تربيع العدد )م( - أخالق .

7- مبعوث - ثقة باهلل .
8- من احليوانات - ُبين البشرة .

9- َعلم - يطلق على من يعيش طوياًل .
10- أجوبة - خميف )م( .

رأسيًا :
1- ملجأ األشرار - فرح .

2- منبوذ - مجع كثمان .
3- وسائد - اسم علم مذكر .

4- لب - اسم إشارة لشخص ما .
5- حرف موسيقي )م( -  أنت باالجنليزية )م(

6- للسؤال عن املكان - حالك )الظالم( )مبعثرة( .
7- جليس الليل - عظام مسحوقة )مبعثرة( .

8- نظريات )م( - خميف .
9- يرتفع - من األقارب )م(.

10-  حرف توكيد ونصب )م( - بدين - عرب )م(

حل العدد »51«

إعداد: أبو سامر

للتواصل معنا 
يسر أسرة جملة األهلي املصريف أن تعلن  للقراء الكرام أنه ميكنهم 
مراسلتنا عرب عنوان الربيد اإلكرتوني اخلاص باجمللة العنوان التالي:  

ahli.masrafi@nbyemen.com

أو عرب أرقام التلفون  : 257454-02/ الفاكس : 256237
على أن توجه مجيع املراسالت باسم رئيس التحرير
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اإلشراف العام
د. أمحد علي عمر بن سنكر

املدير العام

 علي منصور ماطر
عمر عبدالرمحن عبداجلبار

والء وديع ثابت
وليد حممد سيف

رئـيـس التحــريـر:

مــديـر التـحـريـر:

اإلشــراف الــفــين:

اإلخـــراج الفـنــي :

ahli.masrafi@nbyemen.com

مجيع املراسالت ترسل باسم رئيس التحرير - اآلراء واملقاالت بتوقيع أصحابها ال تعرب بالضرورة عن وجهة نظر البنك األهلي اليمين 


